
SOLICITUDE INSTALACIÓNS MULTIÚSOS E CASA DA CULTURA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

NIF ENDEREZO ELECTRÓNICO

TELÉFONO TIPO DE VÍA NOME DE VÍA NÚMERO   ANDAR   PORTA

PARROQUIA LUGAR C.P.  PROVINCIA  CONCELLO  LOCALIDADE

EN REPRESENTACIÓN DA ENTIDADE

SOLICITA a seguinte instalación municipal:

  Auditorio do Multiúsos de Redondela

  Aula  do Multiúsos de Redondela

  Auditorio do Multiúsos de Chapela

  Aula  do Multiúsos de Chapela

Horario de reserva (horas totais)

  Aula Casa da Cultura

Para a seguinte actividade: _______________________________________________________________ 

Data e horario solicitado: _____________________ ___________________________________________

Data e hora do acto _____________________________________________________________________

Persoa que atende a billeteira _________________

Persoa para a recepción de entradas _____________________________________________________

Técnico de imaxe e son ________________________________________________________________

Necesidades de espazo_______________________Necesidades escénicas______________________

Taxa (Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización temporal privativa ou aproveitamento especial

de edificios, locais e instalación municipais do Concello de Redondela)

TARIFAS  TOTAL A PAGAR

Auditorios de

Redondela e

Chapela

En horario de apertura, por cada

hora ou fracción: 20€
Horas solicitadas €

Fóra do horario de apertura, por

cada hora ou fracción: 40€
Horas solicitadas €

Día completo: 100€ €

Aulas dos

Multiúsos e da

Casa da Cultura

En horario de apertura, por cada

hora ou fracción: 7€
Horas solicitadas €

Fóra do horario de apertura, por

cada hora ou fracción: 14€
Horas solicitadas €

Día completo: 80€ €
Salas de

exposicións
15€ por día Días solicitados €

IBAN para o ingreso da taxa: ES57.2080.5209.4131.1000.1331. Achegar coa solicitude o xustificante de

pagamento.

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

   

  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUDE INSTALACIÓNS MULTIÚSOS E CASA DA CULTURA

EXENCIÓNS (A cubrir polo Concello):

 A proposta, iniciativa ou en colaboración co Concello de Redondela

Conformidade do/a concelleiro/a:

 Grupos políticos, agrupacións de electores e sindicatos

 Asociacións ou entidades sen ánimo de lucro que estean inscritas no Rexistro Municipal de 

Asociacións

Redondela,  de de 20

Asinado

De acordo  co disposto na Lei  orgánica 15/1999,  informámoslle  que  os seus datos  persoais  van ser 

incorporados nun ficheiro  cuxo responsable é o  CONCELLO DE REDONDELA,  con domicilio  na rúa 

Alfonso  XII,  núm.  2,  36800  – Redondela (Pontevedra),  onde  poderá exercitar,  en todo  momento,  os 

dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de oposición. Ao facilitar os seus datos 

persoais vostede autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido na presente instancia para 

os efectos oportunos.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE REDONDELA

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

 

   

 



SOLICITUDES DE INSCRICIÓN NO PADRÓN DE HABITANTES

De conformidade co Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle que os

seus datos serán tratados polo Concello de Redondela, que ten a condición de responsable

do tratamento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

LEXITIMACIÓN 
PARA O 
TRATAMENTO DOS 
DATOS

A Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en relación co
padrón municipal, e o Regulamento de poboación e demarcación territorial das
entidades locais aprobado polo Real decreto 1960/1986, do 11 de xullo

FINALIDADE DO 
TRATAMENTO DOS 
DATOS

A finalidade para a que van ser tratados os seus datos persoais, é a xestión do
padrón municipal de habitantes, entendéndose como tal a elaboración do censo
electoral, a constitución de proba da residencia e do domicilio de cada veciño, a
expedición por este Concello de certificacións e volantes de empadroamento, así
como a atención ao exercicio  das competencias municipais  compatíbeis  coas
finalidades anteriores

DESTINATARIOS Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban
facilitarse en cumprimento dunha obrigación legal.

DEREITOS Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión,  limitación,
oposición e  portabilidade, cando este último legalmente proceda, enviando unha
comunicación a: dpd@redondela.gal  

Pode acceder a modelos de formulario para exercer estes dereitos na seguinte
dirección http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade

Tamén lle serán facilitados presencialmente no Rexistro Xeral do Concello.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na
seguinte url www._
http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade

Consinto

Non consinto

Redondela,       de                       20__

Sinatura

mailto:dpd@redondela.gal
http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade
http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade
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